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KOALITSIOONILEPING 

 
 

Erakonna Isamaa ja Res Publica Liit, Eesti Reformierakonna ning 

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna vahel ühiseks tegutsemiseks Rakvere 

linnavolikogus  aastatel 2013-2017. 

 

Osapooled deklareerivad oma ühist tahet ja valmisolekut teostada avalikku 

võimu Rakvere linnas ning võtta enda peale sellega kaasnev vastutus 

järgneval neljal aastal. Koalitsioonileping tugineb valimisprogrammidele 

20.oktoobri 2013.a. Rakvere linnavolikogu valimisteks ning varasematele 

Rakvere linna valitsemiseks sõlmitud koalitsioonilepingutes väljendatud 

suundumustele. 

 

 

Rakvere on laste- ja noortesõbralik Virumaa hariduskeskus 

 

Seame eesmärgiks tagada Rakvere linna lastele vajalikul määral 

lasteaiakohti.  

 

Renoveerime endise Rakvere Linna Algkooli hoone energiasäästliku ja 

tervisliku õpikeskkonnaga Rohuaia lasteaiaks ning avame seal vähemalt viis 

uut lasteaiarühma.  

 

Alustame ettevalmistustega Rakverre veel ühe lasteaia ehitamiseks ning 

toetame linnas alternatiivsete laste hoiuvõimaluste loomist. 

 

Arendame Rakveret kui Virumaa hariduskeskust, kus kõigile soovijatele on 

tagatud turvaline,  infotehnoloogiselt kaasaegne ja mitmekülgseid valikuid 

pakkuv õpikeskkond igas kooliastmes. Peame oluliseks panustamist 

reaalainete õppimise populariseerimisele, tehes koostööd kõrgkoolidega nii 

õpetajate järelkasvu, külalislektorite kaasamise kui praktikavõimaluste osas.  

 

Töötame välja motivatsioonipaketi Rakvere linna haridusasutustes tööle 

asuvatele uutele õpetajatele.  

 

Toetame Rakvere Ametikooli kujundamist Virumaa täiend- ja 

ümberõppekeskuseks ning peame oluliseks elukestva õppe võimaluste 

laiendamist.  
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Suurendame laste ja noorte suvist tööhõivet. Otsime võimalusi kõrgkoolide 

tudengite ja kutseõppeasutuste õppurite õppeprotsessi ning praktikaperioodi 

tihedamaks sidumiseks Rakvere linnaga.  

 

   

Rakvere on kultuuri- ja sporditegevust väärtustav linn 
 

Taotleme Euroopa Liidu struktuurifondidest rahalisi vahendeid Rakverre 

multifunktsionaalse kultuurikeskuse ehitamiseks, mis rahuldaks võimalikult 

paljude sihtrühmade vajadusi ning arendame Vallimäge tervikliku kultuuri- 

ja turismiobjektina. 

 

Jätkame läbirääkimisi Kultuuriministeeriumiga ning Sihtasutusega Rakvere 

Teatrimaja teatrikompleksi kavandatud kino ehituse rahastamiseks. 

 

Toetame Eesti Rahvatantsu Keskuse loomist Rakveresse.  

 

Peame oluliseks Lääne-Virumaa Keskraamatukogu ruumiprobleemide 

lahendamist. 

 

Laiendame ja parandame erinevate spordialade harrastajate 

treenimisvõimalusi. Peame vajalikuks Rakverre reketialade sisehalli 

ehitamist. 

 

Uusi ratta- ning jooksuradu ehitades seame eesmärgiks nende 

ühendumisvõimalused linnast lähtuvate ja linna ümbritsevate 

kergliiklusteedega. Jätkame Rakvere linnaosadesse spordi- ja 

mänguväljakute ning pereparkide rajamist. 

 

 

Rakvere on kaasaegse hoolekandesüsteemiga tervislik ja turvaline linn  

 

Toetame Rakvere Haigla ning teiste linna meditsiiniasutuste arengut. 

Arendame Tuleviku tänaval asuvale polikliinikumaja kinnistule kaasaegse 

Perearstikeskuse. 

 

Jätkame sotsiaaltoetuste süsteemi edasiarendamist ja tagame sotsiaalabi 

kättesaadavuse, et kindlustada Rakvere linnaelanike toimetulek.  
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Laiendame ja mitmekesistame sotsiaalteenuseid ning võimaldame 

soovijatele invatranspordi kasutamist. 

 

Jätkame ülekäiguradade valgustuse välja ehitamist. 

 

Tegeleme aktiivselt kuriteoennetusega ning rahastame jätkuvalt jalgsi- ja 

jalgrattapatrullide tööd. 

 

 

Rakvere on kaasaegse infrastruktuuriga ettevõtlust toetav linn 

 

Uute töökohtade loomiseks ning selleks vajalike investorite leidmiseks 

jätkame Lennuvälja ning Paemurru tööstuspargi maa-ala infrastruktuuri 

arendamist ning sealsete kinnistute aktiivset turundamist. 

 

Aitame igati kaasa investeeringute toomisele Rakvere linna ja selle 

lähiümbrusesse. Peame esmatähtsaks Euroopa liidu toetusrahade võimalikult 

ulatuslikku kasutamist linnale vajalike objektide rahastamisel. 

 

Arendame edasi linna rahvusvahelisi sidemeid panustades senisest enam 

linna infrastruktuuri ja ettevõtlust arendavale ning toetavale koostööle. 

 

Toetame Rakveres esindusürituste ja spordivõistluste korraldamist, mis 

aitavad kaasa linna mainekujundusele ning töökohtade tekkimisele ja 

säilitamisele.  

 

Toetame muinsuskaitse all olevate pühakodade korrastamist, Rakvere 

Vanalinna Muinsuskaitseala terviklikku arendamist, Rakvere kultuuripärandi 

säilimist ning uute linnapilti mitmekesistavate initsiatiivide realiseerimist. 

 

Kasutame väiksema liikluskoormusega tänavate tolmuvabaks muutmisel 

senisest rohkem alternatiivseid tehnoloogiaid. Teede, tänavate ja ristmike 

ehitamisel ning renoveerimisel pöörame suuremat tähelepanu jalakäijate ja 

jalgratturite vajadustele. 

 

Linnatänavate ja linna hallatavate asutuste valgustussüsteeme renoveerides 

kasutame energiasäästlikke lahendusi. Seame eesmärgiks kõigi linnatänavate 

valgustamiseks vajaliku infrastruktuuri väljaehitamise. 
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Toetame soojatootmiseks taastuvate energiaallikate kasutuselevõtu 

laiendamist ning koostame linna soojusvõrkude renoveerimise kava.  

 

Tõhustame oluliselt järelvalvet heakorra- ja teehooldustööde kvaliteedi üle. 

 

Alustame koertele nõuetekohaste harjutus- ning jalutuspaikade rajamist. 

 

Toetame korteriühistute ja –ühisuste ning majaomanike initsiatiivi majade 

soojuskadude vähendamiseks ning parkimisprobleemide lahendamiseks. 

 

Peame oluliseks Rakveres tegutsevate mittetulundusühingute ja teiste 

kodanike vabaühenduste kaasamist linna jaoks oluliste küsimuste 

otsustusprotsessi. Tunnetame, et Rakverelastel on olemas tuntav initsiatiiv ja 

kaasalöömissoov linna elukorralduse paremaks muutmiseks. 

 

 

Käesolev Leping kuulub osapoolte poolt läbivaatamisele üks kord 

kalendriaastas hiljemalt 01. oktoobriks. 

 

Käesolev leping on sõlmitud Rakveres, 27.oktoobril 2013.a. 

 

 

 

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit........................................../Ain Suurkaev/ 

 

 

 

Eesti Reformierakond.........................................................../Aleksandr Holst/ 

 

 

 

Sotsiaaldemokraatlik Erakond..................................................../Kairit Pihlak/ 

 

 


